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Introdução 

 

Somos alunos do 4ºano, da Turma D5 da Escola Básica de Vitorino 

dos Piães. Pertencemos ao Agrupamento de Escolas de Freixo. 

Pretendemos com este trabalho conhecer as culturas que se produzem 

na nossa freguesia. Iremos fazer algumas entrevistas a pessoas 

residentes nesta freguesia. Também é nossa intenção, esclarecer as 

pessoas, que trabalham na agricultura e utilizam produtos 

fitofarmacêuticos que devem entregar as embalagens vazias num ponto 

de recolha valorfito. 
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Janeiro 

 

Plantar ou Semear 

Pode-se semear em canteiros ou alfobres, se possível bem abrigados da 

geada, o cebolo, ervilhas, favas, alfaces, couves; nos campos pode-se 

semear o centeio galego, tremoços e grão-de-bico. Plantar 

morangueiros. 

O que se deve colher ou apanhar?  

Pode-se colher e apanhar quiwis, laranjas, tangerinas e couves. 

Pode-se cortar ervas nos pastos para os animais. 

Outros Trabalhos: 

Inicia-se a poda das macieiras, pereiras, figueiras e videiras. Deve-se 

fazer no Minguante.  

Mergulhar vide e meter Bacelo. 
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Preparar os canteiros, tanto para as sementeiras da época como da 

primavera. Fazer a fertilização com estrume e com químicos (adubos 

fosfatados, potássicos ou compostos). 

Como as terras das hortas, passados alguns anos de cultura intensiva, 

se tornam ácidas, é indispensável, por vezes, aplicar-lhes cal. 

 

Provérbios: 

Laranja de Janeiro é tão boa como a carne de carneiro. 

Em Janeiro põe-te no outeiro: se vires verdejar, põe-te a chorar e se 

vires terrear põe-te a cantar. 

Janeiro quente, traz o diabo no ventre. 

Se queres ser bom ervilheiro, semeia no crescente de Janeiro. 
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Fevereiro 

Plantar ou semear 

Até meados de Fevereiro ainda se pode semear centeio, cebolo, 

ervilhas, favas, tremoços, hortaliças, tomates, salsa, abóbora, cenouras, 

couves, feijões, repolho, pimentos e nabiças. 

O que se deve colher ou apanhar? 

Citrinos (laranjas, limões e tangerinas). 

Cortar ervas nos pastos para os animais. 

 

Outros trabalhos (poda, monda, colheita, etc. …) 

Acabam-se as podas: vinha, pereiras, macieiras, ameixoeiras… 

A partir de meados de Fevereiro começa-se a fazer os enxertos das 

árvores de fruto devem fazer-se no crescente da Lua. 
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Na vinha, fazer a fertilização do solo. Reparar bardos, lateiros e 

ramadas, substituindo ou endireitando os esteios e esticando ou 

conservando os arames. Iniciar a enxertia, utilizando castas 

apropriadas, nos locais abrigados. 

Trasfegar os vinhos que não devem ser conservados mais tempo sobre 

as borras, isto é, na “mãe”, deve fazer-se no fraco da Lua. Atestar as 

vasilhas mal cheias. 

Provérbio: 

Chuva de Fevereiro mata o centeio. 

Aveia de Fevereiro, enche o celeiro.  

Quando não chove em Fevereiro; nem bom centeio nem bom lameiro. 

Fevereiro quente traz o diabo no ventre 
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Março 

O que se deve semear ou plantar? 

Plantar Batatas, hortaliças, couves, tomates, feijão verde, alface 

cenoura, espinafres, feijão de trepar, cebola, favas, pepino, salsa, 

melão, melancia, nabos, nabiças. 

O que se deve colher ou apanhar? 

Ervilhas, favas, salsa, couves,  

Outros Trabalhos: 

Preparar as estacas para feijões e ervilhas. 

Conclusão da poda nas zonas mais frias e nas regiões mais sujeitas a  

geadas tardias. Prosseguir com as enxertias com castas apropriadas. 

Combate às nóctuas e aos pulgões com produtos químicos indicados 

para o efeito. Início dos tratamentos contra o míldio e o oídio com 

sulfato de cobre e enxofre.  
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Conclusão das transfegas, aproveitando o tempo seco e sem grandes 

variações de temperatura. Prosseguir com o engarrafamento dos 

vinhos. 

No Minguante podar ainda as árvores frutíferas. 

Tosquiar as ovelhas. 

Provérbios 

Março, marçagão de manhã rainha à tarde fuinha e à noite cara de cão. 

O grão, em Março, nem na terra nem no saco. 

Março amoroso faz o ano formoso. 

Poda em Março, vindima no regaço. 
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Abril 

O que se deve semear ou plantar?  

Semear abóboras, agriões, alfaces e couves (lombarda, saloia, repolho, 

brócolos, portuguesa, galega, etc..) 

Semear milho e plantar batata nas terras mais secas e, no final do mês, 

nas terras mais fundas.  

O que se deve colher ou apanhar? 

Colhe-se as sementes das ervas e a cebola de inverno. 

Outros Trabalhos: 

Começa-se a preparar os campos para as sementeiras do milho e feijão. 

Aplicar um pouco de adubo azotado solúvel às hortaliças que se 

encontram já pegadas, o que irá beneficiar o desenvolvimento das 

plantas. Evitar, tanto quanto possível, que o adubo atinja as zonas 

verdes das plantas para que não se queimem. 
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Provérbios:  

Em Abril ainda a velha queima o carro e o carril.  

Em Abril águas mil. 

Vinha que arrebenta em Abril dá pouco vinho no barril. 

Não há mês mais irritado que o Abril zangado. 
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Maio 

O que se deve semear ou plantar? 

Em local definitivo há que plantar (no Crescente) abóboras, agriões, 

alfaces, brócolos, couve-flor, cenouras, couves, ervilhas, espinafres, 

favas, feijões de trepa, melancia, melões, meloas, nabos, pepinos, 

tomates, pimentos, rabanetes, repolho, tomate. Semear milho e feijões.  

 

O que se deve colher ou apanhar? 

Alfaces, ervilhas, cebola de inverno, batatas, favas, morangos, cerejas 

e couve nabiça no meio do milho. 

Outros Trabalhos 

Sachar o milho já nascido, aplicar 

nitrato em cobertura, no caso de a 

folhagem ter um tom amarelado. 

Aplicar calda cúprica nos batatais, 

a fim de evitar os ataques do 
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míldio e regar os batatais. Enxertar medronheiros, damasqueiros  e 

laranjeiras. Regar, sachar e mondar alfobres e plantações. 

Estrumar devidamente a terra dos canteiros. 

Ensilar forragens para os animais. 

Na vinha continuam os tratamentos contra o míldio e o oídio, devendo 

prestar-se a maior atenção a qualquer elevação de temperatura 

acompanhada de humidade, que pode provocar rápido 

desenvolvimento de fungos. 

Proceder à trasfega dos vinhos com depósito. Manter as vasilhas 

atestadas para impedir que o vinho azede. 

Lavre à volta das matas (limpar ... ) para evitar incêndios. 

 

Provérbios 

Favas, Maio as dá, Maio as leva. 

Em Maio, comem-se cerejas ao borralho. 

Maio frio, Junho quente, bom pão, vinho valente. 

Maio claro e ventoso faz ano rendoso. 
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Junho 

O que se deve semear? 

Semear em viveiro alface, alho-porro, 

couve-de-bruxelas, couve-flor, nabos, 

repolho. Plantar em local definitivo 

alface, batata, cenoura, couve-nabo, 

couve roxa, brócolos, favas, nabos, 

rabanetes, salsa, etc.  

O que se deve colher? 

Colher cereja, cebola, alho, alfaces e aipo, da sementeira de Janeiro 

Colher batatas, tomates, curgetes, 

pimentos, pêssegos, ameixas, 

morangos cortar o centeio, fazer as 

restevas para semear feijão. 
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Outros trabalhos: 

Continuar com a sacha, a monda e rega de hortas e canteiros. Como 

medida preventiva contra o míldio, os tomateiros devem ser 

pulverizados com fungicidas orgânicos. 

Este mês é um dos mais críticos para a vinha, O míldio, se ataca, pode 

destruir a produção pela invasão dos cachos, que faz cair e abortar. Se 

o tempo não é favorável o oídio também ataca, por isso a vinha deve 

ser tratada. Aplicar inseticidas nas árvores de fruta. 

Deve manter-se a adega limpa e arejada; se o tempo aquecer é 

recomendável o arejamento à noite. 

Cuidar de milheirais, mondar o milho, batatais e morangal. 

Provérbio: 

Junho calmoso, não famoso. 

Chuva de S. João, talhão vinho e não dá pão. 

Galinhas de S. João, pelo Natal poedeiras são. 

Chuva junhal, fome geral. 
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Julho 

O que se deve semear ou plantar? 

Semear feijão-verde e alfaces (para antes dos primeiros frios do 

Inverno), nabo e couves tardias, e no final do mês, cenoura e salsa. 

Semear ao ar livre agriões, alface de Outono e Inverno, cenoura, 

couve-de-bruxelas, couve-nabo, couve-flor tardia, feijão de trepar, 

nabos, rabanetes, repolho de Inverno, salsa. Regar bem. 

O que se deve colher? 

Terminar a colheita da batata e guardar a destinada à semente. Colher 

alfaces, alho, beringela, cebola, cenoura, couves, espinafre de Verão, 

feijão, tomates, brócolos, pimentos, pêssegos, damascos, ameixa. No 

final do mês, os aipos e alguns melões.  

Outros trabalhos: 

Mês de ceifa e debulha. Lavrar os canteiros. 

O tratamento contra o míldio e outras 

doenças e pragas merece nesta época grades 

cuidados. 

Roçar mato para estrume.  

Extrair o mel. 
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Também se deve fazer a desfolha da vinha, para esta arejar. 

Provérbio 

O mês de Julho dá o pão e o gorgulho. 

Em Julho abafadiço, fica abelha no cortiço. 

Em Julho ceifo o trigo e o debulho, e com o vento soprando vou 

limpando. 

Julho quente, seco e ventoso, trabalho sem repouso.  
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Agosto 

O que se deve semear ou plantar? 

 

Semear alface e feijão.  

 

O que se deve colher ou apanhar? 

Mês das colheitas; deve-se colher tomates, maçãs, peras, melancias, 

Meloas, melões hortaliças, ameixas, curgetes, beringelas, pimentos, e 

deve-se apanhar os feijões. 

Outros trabalhos (poda, monda, colheita, etc. …) 

 

Cavar e sachar o milheiral e as 

hortaliças, e regar bem antes das 

sementeiras e das transplantações. 
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Provérbios: 

Em Agosto, todo o fruto tem o seu gosto. 

Em Agosto deve milho ferver no carola. 

Em dia de S. Lourenço, vai à vinha e enche o lenço. 

Quem em Agosto ara, riqueza prepara. 
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Setembro 

O que se deve semear ou plantar? 

 

Semear as sementes miúdas, hortaliças, transplantar a couve noviça, 

semear o naval, semear alfobre. 

Semear amores-perfeitos, begónias, cravos, gipsófilas, margaridas, e 

todas as flores que florescerão na Primavera. Plantar jacintos e tulipas 

(bolbos). 

 

O que se deve colher ou apanhar? 

 

Colher o milho, feijão, o vinho, maçãs, pêras, cabaças, abóboras. 

Outros Trabalhos: 

Continuar a preparação das terras para as sementeiras e plantações de 

Outono-inverno, incorporando estrumes. 

Aplicar caldas oleosas aos citrinos atacados por cochonilhas, desde 

que os frutos não tenham mais que 2cm de diâmetro. 
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Provérbio: 

Pelo S. Mateus, pega nos bois e lavra com Deus. 

Setembro, cara de poucos amigos e manhãs de figos. 

Setembro molhado, figo estragado. 

Setembro que enche o celeiro, dá triunfo ao rendeiro 
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Outubro  

O que se deve semear ou plantar? 

Colocar em local definitivo as couves de Primavera e as alfaces de 

Inverno; transplantar alfaces, cebolas e salsa. 

Semear cereais praganosos e, em viveiro, amendoeiras, pessegueiros e, 

nos lugares mais secos e abrigados, as oliveiras. Plantar árvores de 

fruto. Podar as árvores resistentes ao frio.  

No fim do mês, plantar morangueiros, alhos e cebolinhas.  

O que se deve colher ou apanhar? 

Colher a castanha e a noz para guardar em local seco, abóboras, 

dióspiro e melões. Continuar a colheita do vinho e do milho.   

Outros Trabalhos: 

Os alhos agradecem uma boa adubação potássica, pode-se utilizar a 

cinza de fornos, que é muito rica em sais e potássio. 

Estercar no Minguante as covas para árvores a transplantar na 

Primavera Há que preparar a horta para a produção de hortaliças de 
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Inverno e resguardar as plantas dos gelos e os canteiros para a 

sementeira das favas, rabanetes, alfaces, etc.  

 

Provérbio: 

Em Outubro, o fogo ao rubro. 

Quem planta no Outono, leva um no de abono. 

Quando o Outubro for a Aveiro, guarda para Março o palheiro. 
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Novembro 

O que se deve semear ou plantar? 

Semear cereais, fava, ervilha, e em camas quentes alface, cebola, 

nabiça, nabo, rabanete tomate. 

Semear agriões, alfaces de Inverno, cenouras, espinafres, couves 

diversas, com excepção da couve-flor, e brócolos. Continua a 

sementeira de favas e ervilhas. Plantar bolbos de várias flores e 

roseiras. 

 

O que se deve colher ou apanhar? 

Iniciar a colheita da azeitona, castanha 

Outros Trabalhos: 

Abrir covas (e estrumar)  para a plantação na Primavera de árvores ou 

arbustos e estacar as plantas que possam sofrer com os ventos fortes. 

Podar as roseiras.  
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Provérbios: 

Em novembro, põe tudo a secar, que pode o sol não voltar. 

Se em novembro ouvires o trovão, o ano será bom.  

Outubro lavrar, novembro semear, dezembro nascer. 

Pelo São Martinho, mata o teu porquinho e semeia o teu cebolinho. 
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Dezembro 

O que se deve semear ou plantar? 

Semear o cebolo de inverno e plantar os alhos. 

Em sítios abrigados pode-se ainda semear agrião, espinafre, alfaces, 

fava e ervilha. 

Prossegue a plantação de roseiras, gladíolos, iris, ciclames e lírios que 

também se abrigam para se defenderem das geadas perniciosas. 

Semear ciclames, ervilhas-de-cheiro, 

Plantar a vinha e as árvores de fruto. 

O que se deve colher ou apanhar? 

Apanhar as azeitonas e fazer o azeite. 

Outros trabalhos: 

Resguardar as plantas do gelo. No Crescente, continuar as cavas e a 

estrumagem das sementeiras de centeio, e a de fruteiras, se não houver 

geadas, bem como a de cebola, couves, beterraba, nabiça, pimentos, 

tomate e salsa.  

Tratar terras e mato para as sementeiras da Primavera. Plantar ainda 

Macieiras e Pereiras. Cortar madeiras, no Minguante. Iniciar a 
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mergulhia das vinhas. Fim da apanha da azeitona, e limpeza dos 

lagares.  

Provérbios 

Dos santos ao natal ou vai chover ou vai nevar. 

Lenha de figueira, rica de fumo, pobre de madeira. 

Se quer um bom alhal, planta-o no mês do Natal. 

Depois que o menino nasceu, tudo cresceu. 
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Embalagens Valorfito  – Todas as embalagens vazias, dos produtos 

fitofarmacêuticos  utilizados ao longo dos meses nas diferente culturas 

para combater pragas, infestantes e doenças foram entregues num 

ponto de retoma valorfito. Verificamos que quase todas as pessoas já 

se encontram esclarecidas sobre este assunto e todos os resíduos de 

embalagens de produtos fitofarmacêuticos (inseticidas, fungicidas, 

herbicidas, etc…) são entregues nos locais onde compram esses 

produtos.  
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Conclusão 

 

A realização deste trabalho permitiu-nos conhecer melhor as culturas 

que se fazem na nossa freguesia ao longo dos diferentes meses.  

Na nossa freguesia a agricultura que existe é para consumo próprio, 

quase todas as pessoas têm as suas hortas e produzem um pouco de 

tudo. Tentam utilizar o menos possível produtos químicos, utilizam 

fertilizantes naturais, já existem muitas pessoas a fazerem 

compostagem, utilizando depois o composto nas culturas.  

Fizemos a recolha de alguns provérbios populares. 

 Sensibilizamos as pessoas que os resíduos de embalagens de produtos 

fitofarmacêuticos devem ter um destino adequado, é importante que os 

entreguem num ponto de recolha Valorfito, pois são altamente 

prejudiciais para a saúde.  

 

 

 

 

 



  

                            Escola Básica de Vitorino dos Piães – Turma D5 - 4º ano 

                                                                      Página 29 de 29 

 

 

 

Trabalho realizado pelos alunos da T: D5 

 

- Gonçalo Fernandes Barbosa 

- Beatriz Torres Rodrigues 

- Ana Sofia Rodrigues Gonçalves 

- João Pedro Santos Lima 

- Ana Catarina Gomes Costa 

Professoras responsáveis: 

- Maria Ester Gomes Pereira (titular de turma) 

- Rosa Flora de Matos Araújo Barbosa (coordenadora)  

 

                          Vitorino dos Piães, 12 de junho de 2013 

 


